Nr prawy: SPZOZ-U-680-20
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29
Dyrektora SPZOZ Warszawa Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13
na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej
( Dz.U. z 2018r, poz. 2190 ze zmianami)

ogłasza konkurs ofert zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu polityki zdrowotnej pn. ”Edukacja
zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie
nadciśnienia tętniczego” zwanego dalej „Programem” dla 250 uczniów w szkołach na
terenie Dzielnicy Warszawa Ursynów tj w :
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXX ul. Dembowskiego 1
Liceum Ogólnokształcącym Nr LXIII ul. Hirszfelda 11
2. Oferta może dotyczyć realizacji całego programu we wszystkich szkołach.
2.1. Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20
grudnia 2020r.
2.2. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, pobrać
obowiązujący formularz oferty oraz projekt umowy:
- osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 29- 94 wew. 23;
- ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl.
3. Oferty należy składać do 23.10.2020r do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa
Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r poz. 2190 ze zmianami).
O zamówienie mogą się ubiegać podmioty:
- które wykonują działalność leczniczą, lub osoby legitymującej się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej
dziedzinie medycyny objętej zamówieniem;

- co do których przedmiot zamówienia nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej lub
zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art.
100 w ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r poz. 2190
ze zmianami) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
5. Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem - nazwy i adresu podmiotu oraz
nazwy konkursu.
6. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:30 w dniu 23.10.2020r. w siedzibie SPZOZ Warszawa
Ursynów ul. Zamiany 13, sala Konferencyjna.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia
terminu składania ofert.
9. Oferentowi przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu dotyczącego
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu
postępowania i jego wyniku na piśmie .
Warszawa, 15.10.2020

